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1. Predgovor čelnika tijela 

 

Hrvatska agencija za hranu  (HAH) je pravno tijelo s pravima i 

obvezama propisanim Zakonom o hrani (NN 81/13) i statutom 

Hrvatske agencije za hranu. Osnivač Hrvatske agencije za hranu je 

Vlada RH, temeljem Zakona o hrani (NN 117/03). Započela je s 

radom 2005. godine. Sjedište joj je u Osijeku. 

Zbog potrebe usklađivanja zakonodavstva s pravnom s 

stečevinom Europske unije i usklađivanja s Uredbom ( EZ), broj 

178/2002., 2007. godine dolazi do izmjene postojećeg zakona u 

okviru kojeg je naglašena uloga HAH-a u sustavu sigurnosti hrane, 

kao i potreba odvajanja procjene rizika od upravljanja rizikom. Rad HAH-a u potpunosti je 

financiran iz državnog proračuna RH. 

U okviru svoje vizije, cilj HAH-a je pozicionirati se  kao vodeće tijelo za procjenu rizika u području 

sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zaštite bilja te prehrane kako u 

Hrvatskoj tako i u jugoistočnom dijelu Europe, oslanjajući se na primjere razvijenih sustava 

sigurnosti hrane zemalja Europske unije te odgovarajući na izazove globalizacije. Krajnji cilj je 

stručna i znanstvena potpora u području zaštite javnog zdravlja potrošača  i jačanja povjerenja 

potrošača u sigurnost hrane te opskrbu hranom.  

Kako bi se navedeni ciljevi postigli potrebno je stalno jačati i provoditi učinkovitu suradnju 

između mjerodavnih institucija koje su uključene u sustav sigurnosti hrane na nacionalnoj te 

međunarodnoj razini i to putem znanstvene suradnje, međuinstitucionalnog umrežavanja i 

razmjene podataka, što je ujedno i trajna misija HAH-a. 

HAH pruža donositeljima odluka nepristrane i visokokvalitetne znanstvene savjete kako bi im 

pomogla oblikovati odluke o rizicima porijeklom iz hrane. Ovo je ključna sastavnica 

institucionalnog okvira u Europskoj uniji (EU) kojom se sigurnost potrošača, kao i životinja i 

okoliša, osigurava od svih rizika povezanih s prehrambenim lancem. U okviru toga ključna 

aktivnost HAH-a je znanstvena procjena rizika, specijalizirano područje primijenjene znanosti, 

koje uključuje pregled znanstvenih podataka i provedbu stručnih i znanstvenih studija radi 

procjene rizika od određenih opasnosti. Također, HAH ima važnu ulogu u pravovremenom, 

jasnom i smislenom priopćavanju savjeta glavnim partnerima, dionicima i cjelokupnoj javnosti, 

što pomaže pri otklanjanju nejasnoća između znanosti i potrošača. 

U svom radu HAH primjenjuje pristup temeljen na suradnji sa svim sudionicima u Europi, a 

posebice EFSA-om, prilikom koje je koristila mogućnosti pretpristupnog programa, u okviru kojeg 

je došlo do  razmjene znanstvenih informacija, te unaprjeđenja i usklađivanja metodologija 

procjene rizika. Ova suradnja će se i u budućnosti nastaviti aktivnim uključenjem zaposlenika u 

radne grupe i odbore EFSA-a te putem Focal Point mreže. 
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2. Uvod 

Kako bi se osigurala učinkovita primjena propisa u praksi u području sigurnosti hrane provodi se 

novi, preventivni koncept koji se temelji na modelu analize rizika te konceptu od polja do stola  uz 

uvođenje preduvjetnih programa sigurnosti hrane. U pogledu toga Hrvatska se nalazi u 

ravnopravnoj poziciji u odnosu na ostale zemlje članice. 

Opći cilj koncepta analize rizika, kao i zadaci te uloga Hrvatske agencije za hranu (HAH), definirani 

su Zakonom o hrani (NN 81/13). U okviru ovog propisa obavljanjem svoje djelatnosti HAH 

pridonosi visokoj razini zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja bilja te zdravlja i dobrobiti životinja. 

Osnovna djelatnost HAH-a je procjena rizika te obavještavanje o rezultatima procjene rizika.  

Osim toga, preventivni pristup definiran okvirom za analizu rizika jedna je od ključnih komponenti 

i doprinosi smanjenju troškova prouzrokovanih bolestima prenosivima hranom te štetama koje 

nastaju u području poljoprivrede i proizvodnje hrane.  

Zbog istog razloga, Europska komisija je na razini Europe započela sa novim istraživačkim okvirom 

nazvanim Horizon 2020 koji ima za cilj identificirati sve ključne teme koje su od interesa za 

sigurnost hrane. Naglasak je stavljen na prevenciju od rizika u nastajanju, na očuvanje 

bioraznolikosti, tradicionalnih prehrambenih proizvoda i zdravlje potrošača, na izradu integriran 

risk-benefit  analize uzimajući u obzir trendove u prehrani i sastav proizvoda te unaprjeđenje 

cijelog lanca proizvodnje hrane usvajanjem metodologija za detekciju kontaminanata prije nego 

dođu u konačni proizvod. Prijedlozi ovog projektnog okvira poklapaju se sa globalnom 

europskom Strategijom 2020 u području sigurnosti hrane koja postavlja znanost u sam centar.  

Također je važno istaknuti kao je suradnja sa industrijom (stakeholderi) od izuzetnog značaja 

kako u pogledu unaprjeđenja sigurnosti hrane, tako i u pogledu zaštite okoliša.   

 

 U skladu sa navedenim ciljevima Hrvatske agencije za hranu, definirani su i posebni ciljevi kroz 

unaprjeđenje procjene rizika u području hrane i hrane za životinje te administracija i 

upravljanje. 

U okviru navedenih ciljeva Hrvatska agencija za hranu planira ostvarivati svoje zadaće kroz 
nekoliko načina ostvarenja, odnosno potprograma, koji predstavljaju specifične ciljeve 
HAH-a: 
 
 strateško godišnje planiranje te izvještavanje o radu 
 predstavljanje, zastupanje, komunikacija i suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj 

razini 
 procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje 
 izrada znanstvenih studija  u području sigurnosti hrane i hrane za životinje 
 izrada znanstvenih i stručnih mišljenja kao potpore nadležnom tijelu i ostalim 

zainteresiranim stranama 
 prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu 

karakteriziranja i praćenja rizika i izrada Znanstvenih mišljenja i Znanstvenih studija 
 uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane 
 obavještavanje o rezultatima procjene rizika 
 pružanje stručnih informacija potrošačima  
 uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane 
 priprema za uspostavljanje platforme za dionike sustava sigurnosti hrane   
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 međuinstitucionalna suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini 
 izrada nacrta općih akata, ugovora, odluka, planova i izvješća 
 sudjelovanje u radu stručnih tijela, Povjerenstava i drugih radnih tijela HAH-a 
 zakonita i učinkovita provedba  Zakona o fiskalnoj odgovornosti 
 zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrola financijskog poslovanja 
 zakonita i učinkovita provedba Zakona o javnoj nabavi  
 zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima 
 zakonito i učinkovito upravljanje dokumentacijom 
 učinkovito obavljanje općih i zajedničkih poslova      

U ostvarivanje posebnih ciljeva biti će uključene sve organizacijske jedinice HAH-a, koje čine 

I. ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA 
II. ODJEL ZA ZNANSTVENU POTPORU I BAZE PODATAKA 
III. ODJEL ZA KOMUNIKACIJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU 
IV. ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE  POSLOVE 

 kroz posebne zadatke koji su opisani u poglavlju 5. 

 

3. Sažeti prikaz ciljeva i aktivnosti 

 

Tablica 1. Ukupan broj specifičnih ciljeva prema strateškom planu 
    

        

RB Naziv ustrojstvene jedinice 
Ukupan broj 
specifičnih 

ciljeva 

Ukupan 
broj ciljeva 

koji se  
odnose na 
strateški 

plan 

Opći cilj strateškog plana 

1 2 3 4 

1. Ured ravnatelja 2 2         

2. Odjel za procjenu rizika 7 6         

3. Odjel za znanstvenu potporu i baze podataka 3 3         

4. Odjel za komunikacije i odnose s javnošću 4 2         

5. Odjel za pravne,kadrovske,fin.-rač. poslove 8 3         

             

                

UKUPNO 24 16 0 0 0 0 
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Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama 
     

        

RB Naziv ustrojstvene jedinice 
Ukupan  

broj 
aktivnosti 

Broj aktivnosti po vrsti 

Z P I A O 

1. Ured ravnatelja  7 0 4 0 1 2 

2. Odjel za procjenu rizika  27 0 10 0 17 0 

3. Odjel za znanstvenu potporu i baze podataka  11 0 3 0 8 0 

4. Odjel za komunikacije i odnose s javnošću  17 0 3 0 13 1 

5. Odjel za pravne,kadrovske,fin.-rač. poslove  46 5 36 0 5 0 

         

      
     

UKUPNO 108 5 56 0 44 3 

 

 

4.  Organizacijska struktura 
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Hrvatska agencija za hranu zapošljava 20 djelatnika koji su raspoređeni u Ured ravnatelja i 4 

Odjela: 

I. Odjel za procjenu rizika 
II. Odjel za znanstvenu potporu i baze podataka 
III. Odjel za komunikacije i odnose s javnošću 
IV. Odjel za pravne, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove 

Tijela Hrvatske agencije za hranu čine Upravno vijeće, ravnatelj, Savjetodavno vijeće, 

Znanstveno vijeće i Znanstvena tijela ( Shema 1).  

Upravno vijeće  upravlja Agencijom i sastoji se od predsjednika i četiri člana, od kojih 

predsjednik i jedan član dolaze iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan član je 

predstavnik ministarstva nadležnog za zdravlje,  jedan član je predstavnik udruga potrošača, 

a jednog člana Upravnog vijeća biraju službenici i namještenici Hrvatske agencije za hranu 

prema propisima o radu. 

Savjetodavno vijeće savjetuje ravnatelja u izvršavanju zadaća Agencije zadanih Zakonom. 

Sastoji se od sedam članova i to po jednog predstavnika iz ministarstva nadležnog za 

poljoprivredu, ministarstva nadležnog za zdravlje, ministarstva zaštite okoliša i prirode, dva 

člana su iz institucija čija je djelatnost vezana za sustav sigurnosti hrane, te po jednog člana iz 

udruga proizvođača i udruga potrošača. 

Znanstveno vijeće i Znanstvena tijela su stručna tijela za donošenje znanstvenih mišljenja u 

okviru djelatnosti Agencije. 

Znanstveno vijeće sastavljeno je od predsjednika znanstvenih tijela iz područja djelatnosti 

predmetnog znanstvenog mišljenja i četiri neovisna stručnjaka koji ne pripadaju niti jednom 

znanstvenom tijelu. 

Znanstvena tijela su: 

- Odbor za prehranu, alergene, novu hranu i hranu za posebne prehrambene potrebe  

- Odbor za biološke opasnosti  

- Odbor za kemijske opasnosti  

- Odbor za zdravlje i dobrobit životinja  

- Odbor za hranu i hranu za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme 

Znanstveni odbori sastavljeni su od najviše pet nezavisnih znanstvenika iz različitih područja. 



- ciljevi po ustrojstvenim jedinicama 
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5. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama 

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU 

RB 
SPECIFIČNI 

CILJEVI 
ZADATAK/AKTIVNOST 

INDIKATORI 
REZULTATA 

Odgovorna 
ustrojstvena 

jedinica/radna 
skupina/projekt  

ROK U KOJEM SE 
ZADATAK/AKTIVNOST 

MORA OBAVITI 

REFERENCE NA SP ILI 
NEKE DRUGE 

STRATEŠKE/PLANSKE 
DOKUMENTE 

VRSTA 
AKTIVNOSTI 

  
Što želimo 
postići? 

Kako ćemo postići 
specifične ciljeve? 

Koje specifične 
zadatke/aktivnosti 
moramo poduzeti? 

Kako mjerimo 
zadatke/aktivnosti?  

Moraju biti 
kvantificirani kada 
je god to moguće. 

Tko je odgovoran 
za provedbu 
aktivnosti i 
zadataka, najniža 
ustrojstvena 
jedinica? 

Kada aktivnosti/zadaci  
moraju biti dovršeni? 

Referenca na strateški 
plan MURH-a, na neku 
drugu sektorsku 
strategiju, na smjernice 
ekonomske i fiskalne 
politike, zaključke 
Vlade.  

 Z-Zakonodavna, 
 P-Provedba, 

I-
Inspekcija/Nadzor, 

A-Praćenje i 
analiza 

A B C D E F G H 

1. 

Strateško 
godišnje 

planiranje te 
izvještavanje o 

radu 

Izrada strateškog plana 
2014. - 2016. 

Izrađen plan i 
objavljen na web 

stranici HAH-a 
Ured ravnatelja siječanj 2014. 

ZOH, NN 81/13;                         
Statut HAH-a 

P 

Izrada godišnjeg plana 
rada 

Izrađen plan i 
objavljen na web 

stranici HAH-a 
Ured ravnatelja 31. siječnja 2014. P 

Izrada godišnjeg izvješća o 
radu 

Izrađeno izvješće i 
objavljeno na web 

stranici HAH-a 
Ured ravnatelja 30. ožujka 2014. P 

2.  

Predstavljanje 
zastupanje, 

komunikacija i 
suradnja na 
nacionalnoj i 

međunarodnoj 
razini 

Prezentacija rezultata 
istraživanja na seminarima 

i kongresima 

Prezentacija 
stručnih radova 

Ured ravnatelja  tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 
2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

O 

Sudjelovanje u radu tijela Izvješća Ured ravnatelja kontinuirano O 

Obavještavanje javnosti o 
rezultatima procjene rizika  

Obavijesti, Izjave   Ured ravnatelja kontinuirano A 
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Rad na projektima Izvješća   Ured ravnatelja     kontinuirano P 

A B C D E F G H 

1. 

Procjena rizika 
u području 
sigurnosti 

hrane i hrane 
za životinje 

Razvoj i primjena 
jedinstvenih metodologija 

procjene rizika 

Suradnja sa 
srodnim 

institucijama u MS i 
izrada vodiča 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A/P 

Zaprimanje obavijesti 
putem sustava brzog 

uzbunjivanja za hranu i 
hranu za životinje 

Izvještaj o 
zaprimljenoj 

obavijesti 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. P 

Izrada inicijalne procjene 
rizika 

Izrada izvještaja uz 
procjenu 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. P 

2. 

Izrada 
znanstvenih 

studija  u 
području 
sigurnosti 

hrane i hrane 
za životinje 

Studija o zamrznutom 
mesu svinja  

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

lipanj 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Učestalost i distribucija 
nametnika Alaria alata u 

mesu divljači 

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

listopad 2014. A 

Određivanje prisutnosti 
THC-a u različitim vrstama 

hrane  

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

srpanj 2014. A 

Određivanje ergot 
alkaloida  u hrani 

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

listopad 2014. A 

Mikrobiološka procjena 
rizika tradicionalnih 

svježih, polutvrdih i tvrdih 
sireva na tržnicama RH 

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

prosinac 2014. A 
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Procjena sigurnosti i 
kvalitete svježeg sirovog 

mlijeka iz mljekomata  

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za procjenu 
rizika 

srpanj 2014. A 

3. 

Izrada 
znanstvenih i 
stručnih 
mišljenja kao 
potpora 
nadležnom 
tijelu i ostalim 
zainteresiranim 
stranama 

Znanstveno mišljenje o 
prijenosu teških metala iz 

tla u žitarice 

Znanstveno 
mišljenje 

Odjel za procjenu 
rizika 

travanj 2014. 
 

 
 

A 

Znanstveno mišljenje o 
prijenosu teških metala iz 
tla u različite vrste povrća 

Znanstveno 
mišljenje 

Odjel za procjenu 
rizika 

travanj 2014. 

Statut HAH-a, ZOH, 
Pravilnik o donošenju 
znanstvenih mišljenja, 

Pravilnik o sadržaju, 
obrazloženju i objavi 
znanstvenih mišljenja 

HAH-a 

A 

Znanstveno mišljenje o 
prisutnosti ftalata u hrani 

Znanstveno 
mišljenje 

Odjel za procjenu 
rizika 

lipanj 2014. A 

Znanstveno mišljenje o 
kvaliteti smrznutog mesa 

svinja 

Znanstveno 
mišljenje 

Odjel za procjenu 
rizika 

rujan 2014. A 

Znanstvena mišljenja na 
zahtjev nadležnog tijela i 

drugih zainteresiranih 
strana 

Znanstvena 
mišljenja 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. A 

Mišljenja na zahtijev 
nadležnih tijela za potrebe 
izrade stajališta Republike 

Hrvatske u području 
sigurnosti hrane i hrane za 

životinje 

Mišljenja 
Odjel za procjenu 

rizika 
kontinuirano P 

Sazivanje sjednica Broj sjednica, broj Odjel za procjenu kontinuirano P 
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znanstvenih tijela HAH-a, 
pripremanje materijala za 

sjednice znanstvenih tijela, 
izrada Zapisnika sa 

sjednice znanstvenih tijela 

materijala, broj 
Zapisnika 

rizika 

4. 

Uspostava i 
koordiniranje 

nacionalne 
mreže 

institucija u 
području 
sigurnosti 

hrane 

Ažuriranje nacionalne 
mreže institucija 

vođenje baze 
podataka 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
91/13, Statut HAH-a, 

Sporazum između EFSA 
i HAH vezano za Focal 

Point 

P 

Prikupljanje i slanje 
informacija između članica 
mreže i EFSA-e te obratno 

izrada izvještaja 
Odjel za procjenu 

rizika 
tijekom 2014. P 

Organizacija i provedba  
sastanaka 

priprema poziva, 
izlaganja i izvještaja 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. P 

Priprema za uspostavu 
mreže institucija sukladno 
članku 36. Direktive (EZ) 

broj 178/2002 

organizacija 
radionica i 
priprema 

dokumentacije 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. P 

5. 

Priprema za 
uspostavljanje  
platforme  za 

dionike sustava 
sigurnosti 

hrane 

Inicijalni sastanci sa 
predstavnicima udruga 

proizvođača hrane 
Zapisnici 

Odjel za procjenu 
rizika 

drugi kvartal 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
91/13, Statut HAH-a 

A 

Izrada strateškog okvira za 
uspostavu platforme 

prijedlog strategije 
Odjel za procjenu 

rizika 
treći kvartal 2014. A 

Priprema aktivnosti za 
sljedeću godinu 

plan aktivnosti 
Odjel za procjenu 

rizika 
četvrti kvartal 2014. A 
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6. 

Međuinstitucio
nalna suradnja 
na nacionalnoj 

i 
međunarodnoj 

razini 

Sudjelovanje u radu 
povjerenstava prilikom 
izrade propisa u području 
sigurnosti hrane i hrane za 
životinje 

primjena propisa 
Odjel za procjenu 

rizika 
tijekom 2014. Strateški plan Hrvatske 

agencije za hranu 
2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

P 

Organizacija radionica 
korištenjem putem TAIEX 
radionica 

radionice 
Odjel za procjenu 

rizika 
tijekom 2014. A 

7.  

Pružanje 
stručnih 

informacija 
potrošačima 

Kampanja o redukciji soli u 
prehrani 

izrada teksta 
stručne brošure i 

znanstvenog 
mišljenja; 

sudjelovanje u 
izradi strategije 

Odjel za procjenu 
rizika 

tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Dnevno odgovaranje na 
upite novinara i ostalih 
zainteresiranih strana 

telefonom ili elektronskim 
putem 

evidencija upita 
novinara 

Odjel za procjenu 
rizika  

tijekom 2014. P 

A B C D E F G H 

1. 

Prikupljanje i 
analiza 

rezultata 
službenih 
kontrola i 

ostalih 
podataka u 

svrhu 
karakteriziranj

a, praćenja 
rizika i izrade 
Znanstvenih 
mišljenja i 

Prikupljanje podataka 
službenih kontrola hrane i 

hrane za životinje 

Formiranje baze 
podataka 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

travanj 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Obrada rezultata Statistički izvještaj 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

svibanj 2014. A 

Izrada godišnjeg izvještaja 
o rezultatima analiza 

hrane i hrane za životinje 
Godišnji izvještaj 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

lipanj 2014. A 
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Znanstvenih 
studija Izrada Znanstvenih 

mišljenja 
Znanstveno 

mišljenje 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

kontinuirano P 

Sazivanje sjednica 
znanstvenih tijela HAH-a, 
pripremanje materijala za 

sjednice znanstvenih tijela, 
izrada Zapisnika sa 

sjednice znanstvenih tijela 

Broj sjednica, broj 
materijala, broj 

Zapisnika 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

kontinuirano P 

Utjecaj kakvoće vode za 
piće na nutritivnu 

vrijednost dojenačkih 
mliječnih pripravaka 

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

srpanj 2014. A 

Procjena izloženosti 
populacije RH slobodnom i 

maskiranom obliku 
deoksinivalenola u hrani 

na bazi žitarica 

Izvješće o 
rezultatima 
istraživanja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

prosinac 2014. A 

2. 

Uspostavljanje 
nacionalne 

baze podataka 
o 

prehrambenim 
navikama i 

sastavu hrane 

Kodiranje hrane prema 
standardu foodex1 

izrada baze 
podataka 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

rujan 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Prikupljanje podataka o 
sastavu hrane 

izrada baze 
podataka 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

listopad 2014.  A 

Ispitivanje potrošača 
vezano za informiranje o 

hrani u RH 
Izrada izvještaja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

rujan 2014. A 
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Priprema za izradu 
stručnih materijala 

Izrada teksta za 
priručnike, letke i 

brošure 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. A 

3. 

Međuinstitucio
nalna suradnja 
na nacionalnoj 

i 
međunarodnoj 

razini 

Sudjelovanje u radu 
povjerenstava prilikom 

izrade propisa u području 
sigurnosti hrane i hrane za 

životinje 

primjena propisa 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

P 

Mišljenja na zahtijev 
nadležnih tijela za potrebe 
izrade stajališta Republike 

Hrvatske u području 
sigurnosti hrane i hrane za 

životinje 

Mišljenja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

kontinuirano P 

Organizacija radionica 
korištenjem putem TAIEX 
radionica 

radionice 
Odjel za procjenu 

rizika 
tijekom 2014. A 

4. 

Uspostava i 
koordiniranje 

nacionalne 
mreže 

institucija u 
području 
sigurnosti 

hrane 

Ažuriranje nacionalne 
mreže institucija 

vođenje baze 
podataka 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
91/13, Statut HAH-a, 

Sporazum između EFSA 
i HAH vezano za Focal 

Point 

P 

Prikupljanje i slanje 
informacija između članica 
mreže i EFSA-e te obratno 

izrada izvještaja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. P 

Organizacija i provedba  
sastanaka 

priprema poziva, 
izlaganja i izvještaja 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. P 
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Priprema za uspostavu 
mreže institucija sukladno 
članku 36. Direktive (EZ) 

broj 178/2002 

organizacija 
radionica i 
priprema 

dokumentacije 

Odjel za 
znanstvenu 

potporu i baze 
podataka 

tijekom 2014. P 

5. 
 

Pružanje 
stručnih 

informacija 
potrošačima 

Dnevno odgovaranje na 
upite novinara i ostalih 
zainteresiranih strana 

telefonom ili elektronskim 
putem 

evidencija upita 
novinara 

Odjel za procjenu 
rizika  

tijekom 2014.  P 

A B C D E F G H 

1. 
Obavještavanje 
o rezultatima 

procjene rizika 

Izrada stručnih materijala 
Izrada priručnika, 

letaka, brošura 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
tijekom 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Objava vijesti putem web 
stranice 

web vijesti 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću  

tijekom 2014. A 

Organizacija stručnih i 
edukativnih radionica 

radionice 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću 

tijekom 2014. A 

Prezentacija istraživanja na 
seminarima i kongresima 

stručni radovi 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću  

tijekom 2014. A 

  
Pružanje 
stručnih 

informacija 
potrošačima 

Obilježavanje Svjetskog 
dana zdravlja 

stručni letak, 
objava vijesti na 
web stranici i 
drugim medijima 

Odjel za 
komunikacije i 
odnose s javnošću 

travanj 2014. 

ZOH, NN 81/13, Statut 
HAH-a 

A 

  
Obilježavanje Svjetskog 

dana hrane 

stručni letak, 
objava vijesti na 

web stranici i 
drugim medijima 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
listopad 2014.  A 
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Obilježavanje Svjetskog 

dana hipertenzije 

stručni letak, 
objava vijesti na 

web stranici i 
drugim medijima 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
studeni/prosinac 2014. A 

  
Suradnja u provođenju 

kampanje o redukciji soli u 
prehrani 

izrada stručne 
brošure i 

znanstvenog 
mišljenja; 

sudjelovanje u 
izradi strategije 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću  
tijekom 2014. A 

  

Dnevno odgovaranje na 
upite novinara o ostalih 
zainteresiranih strana 

telefonom ili elektronskim 
putem 

evidencija upita 
novinara 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
tijekom 2014. P 

2. 
Ispitivanje potrošača 

vezano za informiranje o 
hrani u RH 

Izrada izvještaja 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću 

rujan 2014. A 

  Unaprjeđenje 
komunikacije o rizicima 

porijeklom od hrane 
stručna radionica 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
travanj 2014. A 

  

3. 

Priprema za 
uspostavljanje  
platforme  za 

dionike sustava 
sigurnosti 

hrane 

Inicijalni sastanci sa 
predstavnicima udruga 

proizvođača hrane 
zapisnici 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću  
drugi kvartal 2014. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

Izrada strateškog okvira za 
uspostavu platforme 

prijedlog strategije 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću  

treći kvartal 2014. A 

Priprema aktivnosti za 
sljedeću godinu 

plan aktivnosti 
Odjel za 

komunikacije i 
odnose s javnošću 

četvrti kvartal 2014. A 

4. 
Međuinstitucio
nalna suradnja 
na nacionalnoj 

Sudjelovanje u radu 
povjerenstava prilikom 

izrade propisa u području 
primjena propisa 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
tijekom 2014. 

ZOH, NN 81/13, Statut 
HAH-a 

P 
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i 
međunarodnoj 

razini 

sigurnosti hrane i hrane za 
životinje 

Sudjelovanje u radu 
stručnih tijela Europske 

agencije za sigurnost hrane 
(EFSA) 

podnošenje pisanih 
i usmenih izvješća 
stručnim tijelima 

HAH-a 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
tijekom 2014. O 

Rad na projektima 

Izrada projektne 
dokumentacije, 

organizacija 
seminara i 

radionica, izrada 
pisanih materijala, 

formiranje baze 
podataka 

Odjel za 
komunikacije i 

odnose s javnošću 
tijekom 2014. P 

A B C D E F G H 

1. 
Izrada nacrta 
općih akata, 

Proučavanje  zakonskih i 
podzakonskih nacionalnih 

propisa 

Broj proučenih 
zakonskih i 

podzakonskih 
propisa RH 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a 

A 

1. 
2. 

ugovora, 
odluka, 

planova i 
izvješća 

Izrada prijedloga 
Pravilnika, izrada 

prijedloga Poslovnika, 
izrada svih Ugovora, izrada 
svih Odluka, sudjelovanje 

u izradi Strategija i Planova 

Broj donesenih 
Pravilnika, 
Poslovnika, 

Ugovora, Odluka, 
Planova i Strategija 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Zakonski i podzakonski 
propisi iz područja 

financija, iz područja 
javne nabave, iz 
područja javnog 
informiranja, iz 

područja 
intelektualnog 

vlasništva, autorskih 
prava i propisa o 
tajnosti podataka 

Z 
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Utvrđivanje usklađenosti 
pravilnika i drugih akata sa 

zakonima i drugim 
propisima 

Provedena 
usklađenost 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Zakonski i podzakonski 
propisi iz područja 

financija, iz područja 
javne nabave, iz 
područja javnog 
informiranja, iz 

područja 
intelektualnog 

vlasništva, autorskih 
prava i propisa o 
tajnosti podataka 

  

A 

  

Sudjelovanje u izradi 
nacionalnih propisa kao 

član Povjerenstva u 
Ministarstvu poljoprivrede 

i Državnom zavodu za 
intelektualno vlasništvo 

Broj donesenih 
propisa 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano Z 

  
Davanje usmenih i 

pismenih tumačenja 
Broj danih 
tumačenja 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 

Sudjelovanje u 
radu stručnih 
tijela, 
Povjerenstava i 
drugih radnih 
tijela HAH-a 

Sazivanje sjednica tijela  
(Upravnog vijeća, 

Savjetodavnog vijeća) 
HAH-a, pripremanje 

materijala za sjednice 
tijela, izrada Zapisnika sa 

sjednice tijela,  

Broj sjednica, Ured ravnatelja, kontinuirano P 
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2. 
3. 

Sudjelovanje u 
radu stručnih 

tijela, 
Povjerenstava i 
drugih radnih 
tijela HAH-a 
Zakonita i 
učinkovita 
provedba  
Zakona o 
fiskalnoj 

odgovornosti 

Sazivanje sjednica tijela  
(Upravnog vijeća, 

Savjetodavnog vijeća) 
HAH-a, pripremanje 

materijala za sjednice 
tijela, izrada Zapisnika sa 

sjednice tijela,  
Tumačenje pravnih propisa 

na sjednici tijela 

broj materijala, 
broj Zapisnika 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., ZOH, NN 
81/13, Statut HAH-a, 

P 
P 

Zapisnici 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Pravilnik o donošenju 
Znanstvenih mišljenja, 

Pravilnik o sadržaju, 
obrazloženju i objavi 

znanstvenih mišljenja, 
Poslovnik o radu 
Upravnog vijeća, 
Poslovnik o radu 

Savjetodavnog vijeća, 
Poslovnik o radu 

Znanstvenog vijeća, 
Zakon o radu, Pravilnik 

o radu,Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih 
mjesta 
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Sazivanje i sudjelovanje u 
radu Povjerenstva za 

donošenja Znanstvenih 
mišljenja 

Broj Zapisnika o 
radu Povjerenstva  

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Pravilnik o donošenju 
Znanstvenih mišljenja, 

Pravilnik o sadržaju, 
obrazloženju i objavi 

znanstvenih mišljenja, 
Poslovnik o radu 
Upravnog vijeća, 
Poslovnik o radu 

Savjetodavnog vijeća, 
Poslovnik o radu 

Znanstvenog vijeća, 
Zakon o radu, Pravilnik 

o radu,Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih 
mjesta 

  

P 

Sazivanje i sudjelovanje u 
radu Povjerenstva za 
prijem u radni odnos 

Broj Zapisnika o 
radu Povjerenstva  

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 

Povezivanje poslovnih 
procesa vezanih uz nabavu 

i izvršenje Financijskog 
plana i Plana nabave HAH-

a s proceduralnim 
postavkama i odredbama 

Zakona o fiskalnoj 
odgovornosti 

Oblikovane interne 
procedure 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 
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3. 
4. 

Zakonita i 
učinkovita 
provedba  
Zakona o 
fiskalnoj 

odgovornosti 
Zakonito i 
učinkovito 

funkcioniranje i 
kontrola 

financijskog 
poslovanja 

Povezivanje poslovnih 
procesa vezanih uz nabavu 

i izvršenje Financijskog 
plana i Plana nabave HAH-

a s proceduralnim 
postavkama i odredbama 

Zakona o fiskalnoj 
odgovornosti 

Izrada i dostava Izjave o 
fiskalnoj 

Oblikovane interne 
procedure 

Izjava o fiskalnoj 
odgovornosti 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
28.02.2014. 

  

P 
P 

Zakon o fiskalnoj 
odgovornosti, 

Uredbe 

  

odgovornosti i izvještaja o 
primjeni 

Izjava o fiskalnoj 
odgovornosti 

Upitnik o fiskalnoj 
odgovornosti 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

28.02.2014. 
28.02.2014. 

  

P 
P 

fiskalnih pravila   

Izrada i dostava Upitnika o 
fiskalnoj odgovornosti 

  

Izrada Plana otklanjanja 
slabosti i 

Plan otklanjanja 
slabosti, 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

28.02.2014.   P 

nepravilnosti za 
proračunsku godinu i 

izrada Izvješća o 
otklonjenim slabostima i 

nepravilnostima 

Izvješće o 
otklonjenim 
slabostima i 

nepravilnostima 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

28.02.2014. 
31.03.2014. 

  

P 
P 

Izrada Financijskog izvješća 
i izrada obrazloženja 

Financijsko izvješće 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 
2014.-2016., Zakon o 
državnom proračunu,  
Zakon o izvršavanju 
državnog proračuna, 
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Uredbe i Pravilnici o 
izvršavanju Državnog 
proračuna 

4. 
5. 

Zakonito i 
učinkovito 

funkcioniranje i 
kontrola 

financijskog 
poslovanja 
Zakonita i 
učinkovita 
provedba 
Zakona o 

javnoj nabavi  

izvršenja proračuna za 
2013. 

Obrazloženje 
izvršenja 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

31.03.2014. 
31.12.2013. 

Strateški plan Hrvatske 
agencije za hranu 

2014.-2016., Zakon o 
državnom proračunu,  
Zakon o izvršavanju 
državnog proračuna, 
Uredbe i Pravilnici o 
izvršavanju Državnog 

proračuna 
Zakon o javnoj nabavi i 
svi podzakonski propisi 

o javnoj nabavi 

P 
P 

Izrada Financijskog plana i 
Plana nabave HAH-a za 

2014. godinu 
Financijski plan 

Izrada Financijskog plana i 
Plana nabave HAH-a za 

2014. godinu 
Izrada Prijedloga 

preraspodjele i/ ili 
rebalansa proračunskih 

sredstava tijekom 
proračunske godine 

Plan nabave  Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

31.12.2013. 
kontinuirano 

P 
P 

Usvojen Prijedlog 
preraspodjele i/ili 

rebalansa 
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Kontrola i koordinacija 
obračuna 

Propisno 
obračunata plaća 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 

plaća u COP-u na razini 
Glave 

Propisno 
obračunata plaća 

Izvršenje proračuna 
sukladno 

Financijskom planu 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

P 
A Kontrola izvršenja 

državnog 

proračuna u odnosu na 
planirana sredstva 

Izvršenje proračuna 
sukladno 

Financijskom planu 
Financijska izvješća 
dostavljena u roku 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

A 
Z 

Izrada financijskih izvješća: 

mjesečni, tromjesečni, 

Financijska izvješća 
dostavljena u roku 
Financijsko izvješće 
dostavljeno u roku 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

Z 
Z 

polugodišnji, 
devetomjesečni, 

godišnji, konsolidirani. 

Izrada bilanci. 

Izrada JOPPD obrasca 
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Obračun plaća i ostalih 
naknada iz radnog prava, 

Isplaćena plaća, 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 

obračun i isplata po 
putnim nalozima, obračun 

i isplata naknada 
članovima tijela HAH-a, te  
obračun i isplatu naknada 
po ugovornim obvezama 

Isplaćene naknade Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

P 
P 

Formalna i računska 
kontrola 

Provedena 
računska kontrola 

knjigovodstvene 
dokumentacije, 

Provedena 
računska kontrola 

Izvješće o 
obavljenom popisu 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

P 
P 

kontiranje i knjiženje 
poslovnih 

događaja u analitičkim 

evidencijama i glavnoj 
knjizi 

Izrada godišnjeg popisa 
imovine 

Obavljanje poslova vezanih 
za 

Izvršena uplata/ 
isplata 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 
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uplatu i isplatu preko 
kunske i 

Izvršena uplata/ 
isplata 

Sve planirane 
aktivnosti 

provedene u 
zakonskim 
rokovima 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
kontinuirano 

P 
P 

devizne blagajne 

Upravljanje sustavima 
financija u 

okvirima odobrenog 
financijskog Sve planirane 

aktivnosti 
provedene u 
zakonskim 
rokovima 

Pripremljen 
godišnji plan 

nabave 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
siječanj 2014. 

P 
A 

plana, 

osiguranje ostvarivanja 
ciljeva 

Priprema godišnjeg plana 
nabave 

5. 
6. 

Zakonita i 
učinkovita 
provedba 
Zakona o 

javnoj nabavi  
Zakonito i 
učinkovito 
upravljanje 

ljudskim 
potencijalima 

Izrada godišnjeg plana 
nabave 

Izrađen godišnji 
plan nabave 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

siječanj 2014. 

Zakon o javnoj nabavi i 
svi podzakonski propisi 

o javnoj nabavi 
Zakon o radu, 

P 

Provedba postupka javne 
nabave roba, radova i 

usluga za potrebe HAH-a 

Provedeni postupci 
nabave 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano cijele 
godine 

P 

Praćenje provedbe 
postupka nabave sukladno 
Planu nabave i sredstvima 
osiguranim u proračunu 

HAH-a, vezanim uz zadane 
okvire visine i namjene 

Redovno praćenje 
postupka nabave i 

kontrola s 
utrošenim 
sredstvima 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano cijele 
godine 

P 
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sredstva 

Priprema i izrada ugovora 
iz područja nabave 

Sklopljeni ugovori o 
javnoj nabavi 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano cijele 
godine 

P 

Praćenje i izvršavanja 
ugovornih obveza iz 

Ugovora o javnoj nabavi 

Izvješća o izvršenju 
ugovorne obveze 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano cijele 
godine 

P 

Izrada godišnjeg izvještaja 
o javnoj nabavi 

Izrađen godišnji 
plan o javnoj 

nabavi 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

31.03.2014. P 

Vođenje evidencije o 
postupcima nabave 
zaključenih ugovora 

Izrađena evidencija 
o postupcima 

nabave 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano P 

Izrada Prijedloga za 
izmjene i dopune 

Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu 

Pravilnik o 
unutarnjem 

ustrojstvu HAH-a 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano Z 



- ciljevi po ustrojstvenim jedinicama 

27 
 

6. 
7. 

Zakonito i 
učinkovito 
upravljanje 

ljudskim 
potencijalima 

Zakonito i 
učinkovito 
upravljanje 

dokumentacijo
m 

Izrada, dostava i 
arhiviranje Odluka o 
godišnjem odmoru, 

bolovanju i svim ostalim 
dopustima 

Broj Odluka 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano Zakon o ustanovama, P 

Izrada Plana korištenja 
godišnjeg odmora 

Izrađen Plan 
korištenja godišnjih 

odmora 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
Pravilnik o sadržaju i 

načinu vođenja 
evidencije o radnicima, 

P 

Dnevna kontrola i unos 
evidencije radnog vremena 

Evidencija radnog 
vremena 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano podzakonski propisi p 

Dnevni unos evidencije 
radnog vremena i ostalih 

podataka u ustanovi i 
zaposlenima u Registar 

zaposlenih u javnom 
sektoru, ažuriranje i 

kontrola istih 

Ažurirani podaci u 
Registru zaposlenih 
u javnom sektoru 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano   P/ A 

Vođenje osobnih dosjea i 
matične knjige svih 

zaposlenika 

Izrađeni osobni 
dosjei i matična 

knjiga 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano   P 
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Izrada i otprema tekstova 
svih javnih natječaja u 
objavu putem javnih 

medija,  provjera 
usklađenosti tekstova sa 
svim nacionalnim i svim 

internim propisima i 
planskim dokumentima 
obzirom na uvjete, te 
prikupljanje i obrada 

pristiglih prijava na javni 
natječaj 

Broj objavljenih 
natječaja 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano   P 

Izrada i ažuriranje Plana 
brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja 
akata 

Donesen Plan 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
Zakon o arhivskom 
gradivu i arhivima, 

P 

7. 
8. 

Zakonito i 
učinkovito 
upravljanje 

dokumentacijo
m 

Vođenje i ažuriranje 
sustava za upravljanje 

dokumentacijom 

Izrađen sustav za 
upravljanje 

dokumentacijom 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
Uredba o uredskom 

poslovanju, 
P 
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Učinkovito 
obavljanje 

općih i 
zajedničkih 

poslova 

Obavljanje poslova 
primanja i pregleda 

pismena i drugih 
dokumenata, njihovog 

razvrstavanja i 
raspoređivanja, upisivanja 
u odgovarajuće evidencije, 
dostava u rad, otpremanja 

i njihova čuvanja u 
pismohrani 

Broj evidentiranih 
pismena i 

dokumenata 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Pravilnik o zaštiti i 
čuvanju arhivskog i 

registraturnog gradiva 
izvan arhiva, 

P 

Obrađivanje, odlaganje, 
čuvanje, zaštita izlučivanje 

arhivskog gradiva 

Broj arhiviranih 
dokumenata 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

Pravilnik o 
jedinstvenim 

klasifikacijskim 
oznakama i brojčanim 
oznakama stvaralaca i 

primalaca akata 

P 

Čišćenje i održavanje 
radnih prostorija, 

organizacija  poslova u vezi 
zaštite na radu i zaštite od 

požara 

Kvadratura 
očišćenog prostora, 

broj nezgoda na 
radu, broj požara 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano Zakon o radu, P 

8. 

Učinkovito 
obavljanje 

općih i 
zajedničkih 

poslova 

Organizacija poslova 
tekućeg 

Funkcionalnost 
instalacija, uređaja 

i vozila 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 
Pravilnik o zaštiti na 

radu 
P 
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održavanja, instalacija, 

Funkcionalnost 
instalacija, uređaja 

i vozila 

Odjel za pravne, 
kadrovske i 
financijsko-

računovodstvene 
poslove 

kontinuirano 

  

P uređaja i službenih vozila   
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6. Financijski plan 

 

VI. Financijski plan 

  

  2013 PLAN 2014 
Indeks 

(3/2*100) 

1 2 3 4 

UKUPNI PRIHODI 4.234.720,00 4.596.420,00 108,54 

UKUPNI RASHODI 4.234.720,00 4.596.420,00 108,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


